
CẦU NGUYỆN: BƯỚC VÀO SỰ VINH HIỂN CỦA CHÚA 
(Theo kiểu mẫu của đền tạm) 

Câu gốc: Hê-bơ-rơ 6:19 Chúng ta giữ điều trông cậy nầy như cái neo của linh hồn, vững vàng 

bền chặt, thấu vào phía trong màn. 

Mục đích: 1 Giăng 4:17 Nầy vì sao mà sự yêu thương được nên trọn vẹn trong chúng ta, hầu 

cho chúng ta được lòng mạnh bạo trong ngày xét đoán, ấy là Chúa thể nào thì chúng ta cũng thể 

ấy trong thế gian nầy.  

 

 
 

I. NGOÀI HÀNH LANG 

1. Cửa của đền tạm: Đầu = Tâm trí → Ngợi khen, cảm tạ 

• Ứng dụng: Đức Chúa Jêsus là cái cửa: Giăng 10:9 Con cảm tạ Đức Chúa Jêsus là 

cái cửa: chúng con bởi Ngài mà vào, thì sẽ được cứu rỗi; chúng con sẽ vào ra và gặp 

đồng cỏ. 10 Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn Chúa đã đến, hầu cho chiên 

được sự sống và được sự sống dư dật. 11 Chúa là người chăn hiền lành; người chăn 

hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình. 

• Vào cửa bằng sự cảm tạ: Thi-thiên 100:4 Chúng con cảm tạ mà vào các cửa Ngài, 

Chúng con ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Chúng con cảm tạ Ngài, chúc tụng 

danh của Ngài. 5 Vì Đức Giê-hô-va là thiện; sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự 

thành tín Ngài còn đến đời đời.  (Muốn ca ngợi, cảm tạ Chúa bao nhiêu tùy ý) 

2. Bàn thờ dâng tế lễ bằng đồng: Dâng của lễ thiêu bằng bò đực hay chiên đực. 

• Ứng dụng: Xưng tội lỗi: Thân thể → Thuộc về những công việc của xác thịt 

Hê-bơ-rơ 9:22 Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch: 

không đổ huyết thì không có sự tha thứ. 

• Đức Chúa Jêsus là của lễ chuộc tội cho nhân loại:  Hê-bơ-rơ 9:12 Chúng con tạ ơn 

Ngài đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết, không dùng huyết của dê đực và của bò 

con, nhưng dùng chính huyết mình, mà được sự chuộc tội đời đời. → Hê-bơ-rơ 

9:14 Huyết của Đấng Christ, là Đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời, dâng chính mình 

không tì tích cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm chúng con khỏi công việc 

chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống. → Ê-sai 53:3 Cảm ơn Chúa, Ngài đã 

bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như 

kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng con cũng chẳng coi Người ra gì.  

Xin Chúa tha thứ cho sự vô tình của chúng con! Ê-sai 53:4 Thật Ngài đã mang sự đau 

ốm của chúng con, đã gánh sự buồn bực của chúng con; mà chúng con lại tưởng rằng 

Người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ. 5 Nhưng Ngài đã vì 

tội lỗi chúng con mà bị vết, vì sự gian ác chúng con mà bị thương. Bởi sự sửa phạt 

Ngài chịu chúng con được bình an, bởi lằn roi Ngài chịu chúng con được lành bịnh. 

→ Ga-la-ti 3:13 Đấng Christ đã chuộc chúng con khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi 

Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng con.   
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Cô-lô-se 2:14 Ngài đã xóa tờ khế ước lập nghịch cùng chúng con, các điều khoản trái 

với chúng con nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự; 15 Ngài đã 

truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và 

nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. (Đức Chúa Jêsus đánh bại ma-quỉ một cách tỏ tường) 

Giăng 8:36 Đức Chúa Jêsus đã buông tha chúng con, chúng con thật được tự do. Ngài 

đã dùng thân thể Ngài để chịu sự rủa sả và sự chết cho chúng con, để Ngài dùng thân 

thể của chúng con mang sự vinh hiển của Ngài. 1 Giăng 1:9  chúng con xưng 

tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng con, và làm cho chúng 

ta sạch mọi điều gian ác. → Rô-ma 12:1 Chúng con dâng thân thể mình cho Đức 

Chúa Trời để làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng 

phải lẽ của chúng con. → Giăng 4:23  Chúng con lấy tâm linh và lẽ thật mà thờ 

phượng Cha: ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. 

3. Thùng rửa bằng đồng: Thầy tế lễ rửa tay chân trước khi vào nơi thánh 

• Ứng dụng: Được nên thánh thực nghiệm: Thay đổi bản chất bởi Lời Chúa 

• Thầy tế lễ: 1 Phi-e-rơ 2:9 Cảm tạ Chúa! Chúng con là dòng giống được lựa chọn, là 

chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho chúng 

con rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi chúng con ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng 

láng lạ lùng của Ngài; → Gia-cơ 1:21 Chúng con muốn bỏ đi mọi điều ô uế, và mọi 

điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong chúng con, là lời 

cứu được linh hồn của chúng con. 22 Chúng con muốn làm theo lời, chớ lấy nghe làm 

đủ mà lừa dối mình. 23 Chúng con nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia 

soi mặt mình trong gương, 24 thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào. Chúng con 

muốn soi đời sống của chúng con trong Mười điều răn của Chúa; Xin Đức Thánh 

Linh chỉ cho chúng con thấy bất cứ điều gì không thuộc về Chúa mà ăn năn và từ bỏ, 

và Ngài cắt bỏ hết gốc rễ của nó, vì cây nào Chúa không trồng thì con đồng ý để 

Chúa nhổ hết. Để lòng con có chỗ chứa Lời hằng sống của Ngài và để Lời của Ngài 

hành động qua chúng con. → Giăng 17:17 Xin Cha lấy lẽ thật khiến chúng con được 

nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật. 

• Sử dụng mười điều răn để làm gương soi: Theo Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17  

Điều 1:  Xuất 20:3 Trước mặt Chúa, xin Chúa chỉ ra cho chúng con có các thần 

khác ngoài Chúa không? Xin Chúa chỉ ra, để chúng con thiêu đốt và gướm 

ghiếc những tượng chạm về các thần của thế gian. Chúng con sẽ không tham lam, 

cũng không lấy cho mình bạc hay vàng bọc các tượng ấy, chúng con không muốn 

phải mắc bẫy; vì vật ấy lấy làm gớm ghiếc cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng 

con. Hoặc chúng con thần tương về chức vụ hay con người, chúng con sẵn sàng giải 

quyết hết với Chúa giờ phút này. Không có gì phân rẽ chúng con với Chúa cả! 

Điều 2: Chúa ơi! Nếu chúng con có làm bất cứ tượng chạm cho mình và quì lạy trước 

các hình tượng và hầu việc chúng nó. → Gióp 31:24 Nếu chúng con tin cậy nơi vàng, 

gọi vàng ròng là nơi an toàn của chúng con. 25 Nếu chúng con vui mừng vì lắm của 

cải, hoặc vì tay chúng con đã thu góp được nhiều. 26 Nếu chúng con ngắm nhìn mặt 

trời chiếu sáng, hoặc mặt trăng nhô lên lộng lẫy, 27 mà lòng chúng con thầm bị mê 

hoặc, và miệng chúng con hôn, tay chúng con sùng bái chúng, hoặc mê danh, lợi 

quyền. Xin Chúa tha thứ và giải cứu chúng con ra khỏi sự gớm ghiếc đó! vì Ngài là 

Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng con, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét Chúa, 

Chúa sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời 

cho những kẻ yêu mến Chúa và giữ các điều răn của Ngài → (Ga-la-ti 5:1 Đấng 
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Christ đã buông tha chúng con cho được tự do; Xin giúp chúng con đứng vững, chớ 

lại để mình dưới ách tôi mọi nữa.) → 1 Giăng 2:16 Vì mọi sự trong thế gian, như sự 

mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha 

mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. 

Điều 3: Chúa ơi! Bất cứ hình thức nào chúng con có lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa 

Trời chúng con mà làm chơi, vì Đức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy 

danh Ngài mà làm chơi, → (Rô-ma 2:24) hoặc vì đời sống xác thịt, thiếu hiểu biết của 

chúng con mà danh Đức Chúa Trời bị nói phạm trong vòng người ngoại. Xin Chúa 

tha thứ, thay đổi chúng con và làm cho chúng con được trong sạch vì lời Chúa đã bảo 

cho (Giăng 15:3), và xin Đức Thánh Linh làm sáng danh Ngài trong đời sống của 

chúng con (Giăng 16:14a). 

Điều 4: Xin Chúa giúp chúng con nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Đức Giê-

hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. (Hê-bơ-rơ 10:25)  Xin Đức 

Thánh Linh giúp chúng con chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng 

phải khuyên bảo nhau, và hễ chúng con thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng 

phải làm như vậy chừng nấy. → Mác 2:28 Chúng con cũng tạ ơn Chúa vì Đức Chúa 

Jêsus làm chủ ngày Sa-bát nên chúng con được yên nghỉ mỗi ngày với Chúa. 

Điều 5: Xin Chúa giúp cho chúng con biết hiếu kính cha mẹ mình, hầu cho chúng con 

được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban cho. (Châm-ngôn 

30:17 Nếu con mắt chúng con nhạo báng cha mình, khinh sự vâng lời đối với mẹ 

mình, xin Chúa tha thứ và thay đổi tấm lòng, thái độ của chúng con đối với cha mẹ.) 

Điều 6: Giăng 3:15 Xin Đức Thánh Linh cai trị trong lòng chúng con và đừng để 

lòng chúng con ghét anh em mình, và trở nên kẻ phạm tội giết người; vì chúng con 

biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình.  

Điều 7: Ma-thi-ơ 5:28 Xin Đức Thánh Linh ban cho chúng con cặp mắt thánh khiết 

để khi con nhìn người nam hay nữ thì không động tình tham muốn mà phạm tội tà 

dâm cùng người. 

Điều 8: Xin Đức Thánh Linh làm cho chúng con không phạm tội trộm cướp, không ăn 

trộm tiền phần mười và các của dâng, nhưng trung tín và kính sợ Ngài trong lãnh vực 

tiền bạc của Chúa hay của người khác. 

Điều 9: Xin Đức Thánh Linh ban cho con lưỡi của người được dạy dỗ để chúng con 

không nói chứng dối cho kẻ lân cận mình. 

Điều 10: Xin Chúa ban cho con tấm lòng kính sợ Chúa: có lòng trong sạch và ngay 

thẳng. Không tham nhà kẻ lân cận mình, cũng không tham vợ (chồng) người khác, 

hoặc tôi trai tớ gái, bò, lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận chúng con.  

Phi-líp 2:3 Chúng con sẽ không làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng 

hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. → Ê-xê-chi-ên 36:25 Xin 

Chúa rưới nước trong trên chúng con, và chúng con sẽ trở nên sạch; Ngài làm sạch 

hết mọi sự ô uế và mọi thần tượng của chúng con. 26 Ngài ban lòng mới cho chúng 

con, và đặt thần mới trong chúng con. Ngài cất lòng bằng đá khỏi thịt chúng con, và 

ban cho chúng con lòng bằng thịt. 27 Ngài đặt Thần của Chúa trong chúng con, và 

khiến chúng con noi theo luật lệ Ngài, thì chúng con sẽ giữ mạng lịnh Ngài và làm 

theo. 

II. NƠI THÁNH: Tấm lòng được Chúa dẫn dắt, nuôi dưỡng 

Thầy tế lễ vào đây hằng ngày để làm công việc.   Mọi vật dụng trong nơi thánh và nơi rất 

thánh đều làm bằng vàng.  (Vàng: bày tỏ Thần tánh của Chúa: Thánh khiết, vinh hiển, và đời 
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đời.) → 2 Phi-e-rơ 1:4 và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quí rất lớn cho 

chúng con, hầu cho nhờ đó chúng con được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, 

mà trở nên người dự phần bản tánh Đức Chúa Trời. 

1. Đèn bảy ngọn bằng vàng: Bày tỏ sự hiện diện của Ngài 

• Ứng dụng: Đức Chúa Jêsus là sự sáng: Giăng 8:12 Chúng con cảm tạ Đức Chúa 

Jêsus vì Ngài là sự sáng của thế gian; Chúng con theo Ngài, chẳng đi trong nơi tối 

tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Giăng 1:4 Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự 

sáng của chúng con. → Thi-thiên 18:28 Chúa thắp ngọn đèn chúng con: Giê-hô-va 

Đức Chúa Trời chúng con, soi sáng nơi sự tối tăm chúng con. → Thi-thiên 

119:105 Lời Chúa là ngọn đèn cho chân chúng con, ánh sáng cho đường lối chúng 

con. Thi-thiên 36:9b Trong ánh sáng Chúa chúng con thấy sự sáng. 

• Bảy vị thần của Chúa: Khải-huyền 4:5 Từ ngôi ra những chớp nhoáng, những tiếng 

cùng sấm; và bảy ngọn đèn sáng rực thắp trước ngôi: đó là bảy vì thần của Đức Chúa 

Trời;  

• Ứng dụng: Ê-sai 11:2 Chúng con tạ ơn Đức Chúa Jêsus vì nhờ Ngài mà Thần của 

Đức Giê-hô-va  ngự trên chúng con, tức là thần khôn ngoan và thông sáng, thần mưu 

lược và quyền năng, thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va. Ngài giúp cho chúng 

con lấy sự kính sợ Đức Giê-hô-va làm vui; chẳng phán xét theo mắt mình thấy, và 

chẳng cứ sự tai nghe mà đoán định; →Ga-la-ti 5  Xin Thánh Linh làm cho 22 những 

trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, 

hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ được sinh sản trong đời sống chúng con mỗi 

ngày. → 1 Cô-rinh-tô 12:8  Và những ân tứ bởi Đức Thánh linh được bày tỏ giữa 

vòng chúng con, để phục vụ Ngài. Bởi Đức Thánh Linh chúng con được lời nói khôn 

ngoan; lời nói tri thức. 9 Được ơn đức tin; được ơn chữa tật bịnh; 10  được làm phép 

lạ; được nói tiên tri; được phân biệt các thần; được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, và 

được thông giải các thứ tiếng ấy. → (Câu 28 Và những chức vụ Đức Chúa Trời đã lập 

trong Hội thánh, xin Chúa ban ơn và dấy nhiều người  trong chúng con lên để làm 

cho Hội Thánh Chúa được vững vàng, và cho ai nấy chúng con nhận biết sự kêu gọi 

của Chúa cho chúng con. → (Ê-sai 6:8  Xin Đức Thánh Linh cho chúng con nghe 

tiếng Chúa phán: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng Ta? Chúng con  thưa rằng: Có 

chúng con đây; xin hãy sai chúng con; → Lu-ca 10:2  Mùa gặt thì trúng, song con gặt 

thì ít. Vậy xin Chủ mùa gặt sai chúng con là con gặt đến trong mùa của Ngài.) 

2. Bánh trần thiết: (theo nghĩa đen: Bánh của Chúa hiện diện) 

• Ứng dụng: Giăng 1:14 Cảm tạ ngợi khen Chúa vì Ngài là Ngôi Lời đã trở nên xác 

thịt, ở giữa chúng con, đầy ơn và lẽ thật; chúng con đã ngắm xem sự vinh hiển của 

Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha. →Thi-23:5 Cảm tạ Chúa! Ngài 

dọn bàn cho chúng con trước mặt kẻ thù nghịch chúng con; Chúa xức dầu cho đầu 

chúng con, chén chúng con đầy tràn. Giăng 6:35 Cảm tạ ngợi khen Đức Chúa Jêsus 

vì Ngài là Bánh của sự sống; Chúng con đến cùng Ngài chẳng hề đói, và chúng con 

tin Ngài chẳng hề khát. 51 Ngài là bánh hằng sống từ trên trời xuống; chúng con ăn 

bánh ấy, thì sẽ sống vô cùng; và bánh mà Chúa đã ban cho vì sự sống của thế gian tức 

là thịt của Ngài.  54 Ai ăn thịt và uống huyết Ngài thì được sự sống đời đời; nơi ngày 

sau rốt, Chúa sẽ khiến chúng con sống lại. 55 Vì thịt của Chúa thật là đồ ăn, huyết của 

Ngài thật là đồ uống. 56 Chúng con ăn thịt Ngài và uống huyết Ngài, thì ở trong Ngài, 

và Ngài ở trong chúng con. 57 Như Cha, là Đấng hằng sống, đã sai Ngài đến, và Ngài 

sống bởi Cha; cũng một thể ấy, chúng con ăn Ngài, sẽ sống bởi Ngài vậy.   

https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/60/1:4
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/42/8
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/42/8:12
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/42/1
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/42/1:4
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/18/18:28
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/18/119:105
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/18/119:105
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/18/36:9
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/65/4:5
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/22/11
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/22/11:2
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/47/5
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/47/5:22
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/45/12
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/45/12:8
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/45/12:9
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/45/12:10
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/45/12:28
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/22/6:8
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/41/10:2
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/42/1
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/42/1:14
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/18/23:5
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/42/6:35
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/42/6:51
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/42/6:54
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/42/6:55
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/42/6:56
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/42/6:57


CẦU NGUYỆN: BƯỚC VÀO SỰ VINH HIỂN CỦA CHÚA 

5 
 

3. Bàn thờ xông hương: Dâng lên lời cầu nguyện, cảm tạ chúc tụng Chúa 

• Ứng dụng: Thi-thiên 149:1 Ha-lê-lu-gia! Chúng con hát xướng cho Đức Giê-hô-va 

một bài ca mới! Chúng con hát ngợi khen Ngài trong hội các thánh Ngài. 2 Nguyện 

Y-sơ-ra-ên mừng rỡ nơi Đấng đã dựng nên mình; Nguyện con cái Si-ôn vui vẻ nơi 

Vua mình. 3 Chúng con nhảy múa mà ngợi khen danh Ngài, Dùng trống-cơn và đàn 

cầm mà hát ngợi khen Ngài! 4 Vì Đức Giê-hô-va đẹp lòng dân sự Ngài; Ngài lấy sự 

cứu rỗi trang sức cho người khiêm nhường. 5 Nguyện các thánh Ngài mừng rỡ về sự 

vinh hiển, Hát vui vẻ tại trên giường mình! 6 Sự ngợi khen Đức Chúa Trời ở trong 

chúng con, thanh gươm hai lưỡi bén ở trong tay chúng con. 7 Đặng báo thù các nước, 

hành phạt các dân; 8 Đặng trói các vua chúng nó bằng xiềng, và đóng trăng các tước 

vị chúng nó. 9 Để thi hành cho chúng nó sự án đã chép. Các thánh Ngài được vinh 

hiển ấy. Ha-lê-lu-gia!; → (Ma-thi-ơ 6:9 Nguyện Danh Cha được tôn thánh; 10 Nước 

Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời! trong đời sống của con, gia đình và 

dòng dõi con, tại Hôi thánh của Chúa và đất nước Chúa cho con đang sống!) 

III. NƠI RẤT THÁNH: (Phần tâm linh) nơi tôn cao, chiêm ngưỡng và chờ đợi lắng nghe 

Chúa phán. Thầy tế lễ thượng phẩm vào đây mỗi năm một lần, phải đem huyết theo trên tay 

mình. (Nơi Chúa cho Môi-se gặp Chúa: Xuất 25:22 Ta sẽ gặp ngươi tại đó, và ở trên nắp 

thi ân, giữa hai tượng chê-ru-bin, trên hòm bảng chứng, Ta sẽ truyền cho ngươi các mạng 

lịnh về dân Y-sơ-ra-ên.) 

1. Bức màn ngăn giữa nơi thánh và nơi rất thánh 

• Ứng dụng: Mác 15:38 Tạ ơn Chúa bởi sự chết Ngài bức màn trong đền thờ xé ra làm 

đôi từ trên chí dưới. → Hê-bơ-rơ 10:19 Cảm tạ ngợi khen Chúa vì chúng con nhờ 

huyết Đức Chúa Jêsus được dạn dĩ vào nơi rất thánh, 20 bởi đường mới và sống mà 

Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài, 21 lại vì chúng con có 

một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời. → Hê-bơ-rơ 4:16 Vậy, chúng 

con được vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn 

để giúp chúng con trong thì giờ có cần dùng; → Giăng 17:24 Cảm tạ Đức Chúa 

Jêsus đã cầu thay cho chúng con cùng Đức Chúa Cha: “Cha ôi, Con muốn Con ở đâu 

thì những kẻ Cha đã giao cho Con cũng ở đó với Con, để họ ngắm xem sự vinh hiển 

của Con, là vinh hiển Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu Con trước khi sáng thế. 
21 Để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho 

họ cũng ở trong chúng ta.” Chúng con tin lời cầu nguyện này đã được Đức Chúa Cha 

nhậm và được thực hiện cho chúng con kể từ giờ phút này → Thi thiên 26:8 Hỡi Đức 

Giê-hô-va, chúng con ưa nơi ở của nhà Ngài, và chốn ngự của sự vinh hiển Ngài; → 

Thi-thiên  27:4 Chúng con  xin Đức Giê-hô-va một điều, và sẽ tìm kiếm điều ấy! Ấy 

là chúng con muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va, để nhìn xem sự tốt đẹp 

của Đức Giê-hô-va, và cầu hỏi trong đền của Ngài.  

Tập yên tỉnh và lắng nghe: Châm-ngôn 8:34 Chúng con muốn nghe lời Ngài, hằng 

ngày tỉnh thức tại nơi cửa Ngài, và chờ đợi ở bên các trụ cửa Ngài, thật là phước hạnh 

dường bao; → (Thi-thiên 37:7 Xin Đức Thánh Linh giúp chúng con biết yên tịnh 

trước mặt Đức Giê-hô-va, và chờ đợi Ngài); 1 Sa-mu-ên 3:10 Đức Giê-hô-va xin hãy 

phán kẻ tôi tớ Ngài đang nghe. (Thời gian muốn tương giao với Chúa tùy ý chúng ta) 

•  Ghi chép lại nếu Chúa có bày tỏ hay nhắc nhở bất cứ điều gì! nếu chưa có, cứ bình 

an vì  trong Giê-rê-mi 29:13 Các con sẽ tìm Ta, và gặp được, khi các con tìm kiếm Ta 

hết lòng.  Giăng 10:27 Chiên Ta nghe tiếng Ta, Ta quen nó, và nó theo Ta. 

2. Cầu nguyện cho những người thân yêu của mình … hay những nhu cầu khác. 
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